
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Zdeňka Švarcová 4. C 22. 6. – 26. 6. 2020 

 

PŘEHLED 

Milé děti, vážení rodiče, 

všechny Vás moc zdravím a posílám poslední plán letošního školního roku. Dnes 21. 6. 
je Den otců, proto tatínkům nezapomeňte popřát. Dětem děkuji za práci, snahu, 

pečlivost, se kterou k učení přistupovaly, ale také děkuji rodičům i babičkám, dědečkům, 
tetičkám, strýčkům a ostatním, kteří při domácí výuce podporovali, dohlíželi nebo 

pomáhali. Získané znalosti během příštího školního roku využijete a uplatníte. Budete 
mít ze svých úspěchů radost nejen vy, ale i Ti, kteří Vás mají rádi a záleží jim na Vás. 
Vysvědčení se předává v pátek 26. 6. v 9 hodin ve třídě. Přeji Vám všem hezké léto. Ve 

zdraví si ho užijte, odpočiňte si a načerpejte hodně sil do dalších dnů. Hodně úspěchů 

školních i mimoškolních v páté třídě. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Čtení s porozuměním 

 

Pošťácká pohádka - poslech 

 

Závěrečné opakování učiva 4. roč.  

 

Texty (vyber si podle náročnosti) 

 

Pohádka 

 

Cvičení 

Cvičení 

MATEMATIKA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Práce v učebnici 

(vyber si a vypracuj alespoň jedno 

cvičení) 

Počítáme a hrajeme si 

s kalkulačkou 

(vyber si a vypracuj alespoň jedno 

cvičení) 

Závěrečné opakování učiva 4. roč. 

 

str. 149/1, 2, 6  

str. 150/7, 9, 12 

 

str. 154/2, 3, 5 

 

 

Procvičování 

Procvičování 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Prázdniny jsou tady a já bych 

chtěla především pochválit 

všechny, kdo vydrželi usilovně 

pracovat po celou dobu. 

Děkuji také rodičům za spolupráci a 

podporu dětí v plnění jejich  

úkolů. Musím říct, že mě 

spolupráce s vámi těšila. 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=4
https://www.youtube.com/watch?v=lltzlQfX-cU
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

A na závěr školního roku se můžete 

podívat, jak se na prázdniny chystá 

Steve & Maggie. 

 

Video zde. 

Video zde. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

1. A je tu poslední školní týden.  

Pro připomenutí letní slovní 

zásoby přikládám dva 

interaktivní pracovní listy. 

2. Než si začnete užívat 

prázdniny, tak se podívejte, 

jaké je měli Steve a Maggie. 

Při zhlédnutí videa si zkuste 

zapamatovat pořadí 

dopravních prostředků a pak 

správně za sebe srovnejte 

obrázky. 

3. No a ještě si můžete na závěr 

ověřit, jak jste na tom se 

slovesem „to be“=“být“ a se 

slovesem „to have got“ = „mít 

(vlastnit).“ 

4. Všem rodičům moc děkuji za 

spolupráci, dětem i rodičům 

za výdrž a přeji Vám všem 

zasloužený posilující 

odpočinek. 

„Enjoy your holiday!“ 

 

Summer 

Summer 

 

A Magic Holiday with Steve and 

Maggie 

 

 

 

  

"to be" or "to have got" 

 

PŘÍRODOVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Mimořádné události – povodně 

Bezpečnost o prázdninách 

video 

video 

VLASTIVĚDA 

ZDEŇKA 

ŠVARCOVÁ 

Krkonoše 

 

video 

video 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Nezapomeňte přes prázdniny přečíst 

alespoň 1 knihu!  

 

Pracuj podle svých možností a 

schopností. Zdraví je nejdůležitější. 

 

Zdeňka Švarcová 

Třídní učitelka 4. C 

https://www.youtube.com/watch?v=K7ZJp63pYL0
https://www.youtube.com/watch?v=AM3WiToBwdY
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summer_listening_cn490389bh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Summer_vocabulary/Summer*_Guess_the_words_2_hz526474my
https://www.liveworksheets.com/dn754256qv
https://www.liveworksheets.com/dn754256qv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa
https://www.youtube.com/watch?v=qRLkzoXikag
https://www.youtube.com/watch?v=NvMrkQWBkrw
https://edu.ceskatelevize.cz/krkonose-5e4424f62773dc4ee4139fdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hp6ywmH_g3M

